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Προς: 1) Τον Δήμαρχο Αιγιαλείας
κ. Αθανάσιο Παναγόπουλο
2) Τα Μέλη του Δ.Σ. Αιγιαλείας
3) Tους κ.κ. Προέδρους των
Δημοτ. Κοινοτήτων Αιγίου,
Ροδοδάφνης, Διακοπτού &
4) κ.κ. Προέδρους & Εκπρ. των
Τοπικών Κοινοτήτων

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
Αιγιαλείας.
Κύριοι,
Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67& 68 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/87/Α/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», να προσέλθετε σε
τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ» της Δ..K. Αιγίου (παληό Νοσοκομείο) στις είκοσι εννέα
(29) Φεβρουαρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00΄για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Eγκριση τρίτης (3ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας
οικονομικού έτους 2016.
2. Καθορισμός θερινής αρδευτικής περιόδου και αριθμού θέσεων υδρονομέων έτους 2016 στο Δήμο Αιγιαλείας.
3. Καθορισμός θερινής αρδευτικής περιόδου έτους 2016 της θέσης υδρονομέα για τον Β΄ Τομέα Γεώτρησης στην Τ.Κ. Αμπελοκήπων.
4. Έγκριση καθορισμού θέσεων στάσιμου υπαίθριου εμπορίου στο Δήμο Αιγιαλείας για το έτος 2016. (σχετ. αριθ.24/2016 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δ. Αιγιαλείας).
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5. Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας κοινοχρήστου χώρου που βρίσκεται εκτός προβολής καταστημάτων, στην παραλία της Τ.Κ.Σελιανιτίκων
έτους 2016. (σχετ. αριθ.25/2016 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δ.
Αιγιαλείας).
6. Έγκριση αναγκαιότητας μίσθωσης από τον Δήμο Αιγιαλείας οικοπέδου,
για την δημιουργία χώρου στάθμευσης (πάρκινγκ) στην Τοπική Κοινότητας Ακράτας με δημοπρασία.(σχετ.αριθ.8/2016 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δ.Αιγιαλείας).
7. Έγκριση αναγκαιότητας μίσθωσης μοναδικής ιδιωτικής γεώτρησης για
την υδροδότηση του οικισμού Παραλίας Πούντας της Τ.Κ. Τράπεζας.
8. Έγκριση απλής παραχώρησης του κτιρίου Παναγιωτόπουλου στη
ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α για εικαστικές εκδηλώσεις.
9. Λήψη απόφασης περί μείωσης του ύψους μισθώματος ακινήτου που μισθώνει από το 2010 ο Δήμος Αιγιαλείας ως καθολικός διάδοχος του πρώην Δήμου Συμπολιτείας.
10.Έγκριση έναρξης διαδικασίας σύνταξης-κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων
χώρων (Κ/Χ) σε τμήμα του οικισμού Διακοπτού της Δ.Ε. Διακοπτού του
Δήμου Αιγιαλείας και την αποδοχή της επιπλέον παραχώρησης εδαφικής
λωρίδας. (σχετ.αριθ.12/2016 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
11.Έγκριση ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού με την Α.Ε. με την επωνυμία
ΕΠΤΑ « ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (σχετ.αριθ.15/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας).
12.Λήψη απόφασης για την έγκριση τροποποίησης της Προγραμματικής
Σύμβασης του Προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη», ως προς το άρθρο 3, & αντικατάσταση δικαιούχου.
13.Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αιγιαλείας ως μέλους Επιτροπής για την
εκτίμηση της εν ζωή αξίας ζώων που σφάζονται ή θανατώνονται λόγω μεταδοτικών νοσημάτων.
14.Έγκριση αναγκαιότητας, μελέτης, προϋπολογισμού και τρόπου εκτέλεσης
της υπηρεσίας «Επίχωση απορριμμάτων ΧΥΤΑ Δ.Ε. Αιγείρας».
15.Έγκριση αναγκαιότητας, τεχνικής έκθεσης, προϋπολογισμού και τρόπου
εκτέλεσης της υπηρεσίας «Καταστροφή ογκωδών και λοιπών αντικειμένων».
16.Έγκριση αναγκαιότητας, μελέτης, προϋπολογισμού και τρόπου εκτέλεσης
του έργου: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Αιγίου ».
17.Έγκριση αναγκαιότητας, μελέτης, προϋπολογισμού και τρόπου εκτέλεσης
του έργου: «ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Δ.Κ. ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ Δ.Ε. ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ» (Αντικατάσταση υφισταμένης γεώτρησης υδρευτικής χρήσης ).
18.Παράταση προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση διατηρητέας αποθήκης
του Ο.Σ.Ε. στην Δ.Κ. Διακοπτού Δήμου Αιγιαλείας για την στέγαση κέντρου πληροφόρησης οδοντωτού σιδηρόδρομου και φαραγγιού Βουραϊκού ».
19.Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση Παραλιακής
Ζώνης και Αισθητική Αναβάθμιση Σύνδεσης της Παραλίας με την Άνω
Πόλη ».
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20.Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση του μονοπατιού
Οtto Walter ».
21.Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή - διαρρύθμιση
υφιστάμενου κτιρίου του Πολιτιστικού συλλόγου "ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΚΡΑΤΑΣ" και μετατροπή του σε στέγαση Ιδρύματος Χατζηδάκη - Γκάτσου στην Τ.Κ. Ακράτας του Δήμου Αιγιαλείας ».
22.Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση παλαιάς
πέτρινης τοξωτής γέφυρας και αναβάθμιση παλαιού μονοπατιού που οδηγεί σε αυτήν στην T.K. Παρασκευής Δήμου Αιγιαλείας».
23.Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση - κατασκευή
θέσης Θέας επί της 29ης επαρχιακής οδού, εντός της Τοπικής Κοινότητας
Μυρόβρυσης του Δήμου Αιγιαλείας».
24.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
«Ανάπλαση & ανάδειξη οικ. Πλατάνου, τμήμα 3, ανάπλαση πλατώματος
παραδοσιακών βρυσών & δικτύου πεζόδρομου ».
25.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
«Ασφαλτόστρωση δρόμων στο Δ.Δ. Αγίας Βαρβάρας ».
26.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
«Ασφαλτοστρώσεις δρόμων του Δ.Δ. Ακράτας ».
27.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
«Κατασκευή αιθουσών στο Γυμνάσιο Διακοπτού ».
28.Έγκριση αναγκαιότητας και τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας « Συμβουλευτικές και Τεχνικές Υπηρεσίες Υποστήριξης Γενικής Μηχανογράφησης-Τεχνικές υπηρεσίες διαχείρισης συντήρησης & επέκτασης κεντρικών
υπολογιστικών συστημάτων, δρομολογητών, εικονικών μηχανών, βάσεων
δεδομένων ».
29.Έγκριση της αναγκαιότητας επαύξησης ισχύος της παροχής του Πνευματικού Κέντρου Διακοπτού, από μονοφασική σε τριφασική Νο2.
30.Έγκριση της αναγκαιότητας της τοποθέτησης παροχής ΦΟΠ στην θέση
Μπούφου Λαγκάδα της Δ.Ε. Αιγίου.
31.Έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Κτηνιατρικές υπηρεσίες Αδέσποτων Ζώων ».
32.Έγκριση αναγκαιότητας της «Παροχής Υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής
οδοποιίας Δ.Ε. Ακράτας ».
33.Έγκριση αναγκαιότητας της «Παροχής Υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής
οδοποιίας Δ.Ε. Αιγίου ».
34.Έγκριση αναγκαιότητας της «Παροχής Υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής
οδοποιίας Δ.Ε. Διακοπτού ».
35.Έγκριση αναγκαιότητας της «Παροχής Υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής
οδοποιίας Δ.Ε. Ερινεού ».
36.Έγκριση αναγκαιότητας της «Παροχής Υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής
οδοποιίας Δ.Ε. Συμπολιτείας ».
37.Έγκριση αναγκαιότητας της «Παροχής Υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής
οδοποιίας Δ.Ε. Αιγείρας ».
38.Έγκριση αναγκαιότητας της «Συντήρηση και καθαρισμός αρδευτικών και
όμβριων αυλάκων Δ.Ε. Αιγείρας- Δ.Ε. Ακράτας ».
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39.Έγκριση αναγκαιότητας της υπηρεσίας «Συντήρηση και καθαρισμός αρδευτικών και όμβριων αυλάκων της Δ.Ε. Διακοπτού ».
40.Έγκριση αναγκαιότητας της υπηρεσίας «Συντήρηση και καθαρισμός αρδευτικών και όμβριων αυλάκων της Δ.Ε. Συμπολιτείας – Ερινεού ».
41.Έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσίας : «Εργασίες καθαρισμού, συντήρησης, ταφή, εκταφή Δημοτικού Κοιμητηρίου ».
42.Έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσίας επισκευής & συντήρησης αντλιοστασίων των Δ.Ε. του Δήμου Αιγιαλείας (πλην Αιγίου).
43.Έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσίας για «Παρακολούθηση ποιότητας και χλωρίωση νερού Δ.Ε. Αιγείρας -Ακράτας –Διακοπτού-ΕρινεούΣυμπολιτείας»
44.Έγκριση αναγκαιότητας, μελέτης, προϋπολογισμού και τρόπου εκτέλεσης
της προμήθειας με τίτλο:«Προμήθεια ασφαλίστρων μεταφορικών μέσων».
45.Έγκριση αναγκαιότητας, μελέτης και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης
για τη διενέργεια Προμήθειας Τροφίμων, ειδών Παντοπωλείου, ειδών
Οπωροπωλείου, Ελαιολάδου, Ψαριών, ειδών αρτοποιείου και ειδών κρεοπωλείου τους παιδικούς σταθμούς και ΚΑΠΗ και τα συσσίτια σε άπορους
μαθητές της Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αιγιαλείας του
έτους 2016 ».
46.Έγκριση αναγκαιότητας της « προμήθειας οικοδομικών υλικών »
47.Έγκριση αναγκαιότητας της « προμήθειας σκυροδέματος »
48.Έγκριση αναγκαιότητας της « προμήθειας ασφαλτομίγματος »
49.Έγκριση αναγκαιότητας για την «Προμήθεια μεταλλικών κατασκευών
Δ.Ε. Αιγίου ».
50.Έγκριση αναγκαιότητας για την «Προμήθεια μεταλλικών κατασκευών
Δ.Ε. Διακοπτού ».
51.Έγκριση αναγκαιότητας για την «Προμήθεια μεταλλικών κατασκευών
Δ.Ε. Αιγείρας -Ακράτας ».
52.Έγκριση αναγκαιότητας για την «Προμήθεια μεταλλικών κατασκευών
Δ.Ε.Συμπολιτείας-Ερινεού ».
53.Έγκριση αναγκαιότητας για την «Προμήθεια ειδών διατροφής αδέσποτων
ζώων ».
54.Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας λαμπτήρων-ηλεκτρολογικού υλικού
του Δήμου Αιγιαλείας.
55.Έγκριση αναγκαιότητας της «Προμήθειας οριζόντιας και κατακόρυφης
σήμανσης καθρεπτών κυκλοφορίας και υλικών ονοματοθεσίας οδών».
56.Eγκριση απολογισμού κληροδοτήματος Π. Χαραλάμπους οικον. έτους
2015.
57.Eγκριση προϋπολογισμού κληροδοτήματος Π. Χαραλάμπους οικον. έτους
2016.
58.Έγκριση διάθεσης πίστωσης για κάλυψη εξόδων εορτασμού Εθνικής Επετείου «25ης Μαρτίου 1821».
59.Tακτοποίηση υπολοίπων βεβαιωμένων οφειλών στην Δ.Ο.Υ Αιγίου.
60.Διαγραφές οφειλών τελών ύδρευσης από βεβαιωτικούς καταλόγους της
Δ.Ε. Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας.
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61.Διαγραφή ποσού από βεβαιωτικό κατάλογο Δ.Ε. Ακράτας , που αφορά
πρόστιμο αυθαίρετης κατάληψης Κ/Χ χώρου (πεζοδρομίου) έτους 2013 σε
βάρος κ. Παπαπέτρου Θεόδωρου του Δημητρίου.
62.Διαγραφή ποσού τελών ανόρυξης σε βάρος του κ. Γεωργίου Μητρόπουλου του Ζαχαρία, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
63.Διαγραφή προστίμου σε βάρος της κας Αγγελικής Παπάκου, λόγω αθεώρητης άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκής αγοράς.
64.Διαγραφή δικαιώματος κατάληψης περιπτέρου ετών 2014 & 2015, στο
όνομα Παπασπυρόπουλου Βασιλείου του Κων/νου.
65.Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος για μη εκκένωση βυτίου στην Τ.Κ. Καμαρών, στην κα Φιλιππίδη Αλεξάνδρα του Νικολάου.
66.Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) των ετών 2011,2012 και 2013,στον κ. Νικόλαο Μιχαλίτση
του Ανδρέα.
67.Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ), στον κ. Παύλο Καραχάλιο του Γεωργίου.
68.Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών νεκροταφείου
Τ.Κ. Πλατάνου, στην κα Βασιλική Γαλανοπούλου του Νικολάου.
69.Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών νεκροταφείου
Βλοβοκά της Τ.Κ. Αιγών, στην κα Ελένη Λουζιώτη του Παντελή.
70.Επιστροφή ποσού που αφορά παράβολο αδείας ίδρυσης και λειτουργίας
καταστήματος στην κα Σταθακοπούλου Γεωργία, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
Ο πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεώργιος Ντίνος
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